Poznań, dnia 12 stycznia 2021 roku
Regulamin Konkursu Raben Days 2021
1. Organizatorem Konkursu jest Raben Management Services Sp. z o.o. z siedzibą
w miejscowości Robakowo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000044186.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy studenci Wyższej Szkoły Logistyki z Siedzibą
w Poznaniu (61-755), przy ul. Ewarysta Estkowskiego 6, posiadająca nr NIP: 778-13-89372 oraz nr REGON: 300124247, nr wpisu do Rejestru uczelni niepublicznych: 325
(zwanej dalej jako WSL) – tj. studenci studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych
oraz studiów dualnych I i II stopnia. Dodatkowym warunkiem przystąpienia do Konkursu
dla Uczestników niepełnoletnich jest wyrażenie pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego na wyjazd, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
3. Przedmiotem Konkursu jest rozwiązanie zadań konkursowych w oparciu o wiedzę
z zakresu logistyki, przekazywaną Uczestnikom Konkursu przez pracowników Grupy
Raben w czasie wydarzenia Raben Days 2021 (tj. w dniach 1 stycznia – 4 lutego 2021
roku) oraz w oparciu o wiedzę o funkcjonowaniu i historii Grupy Raben.
4. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym udziale w quizach dostępnych w ramach
prelekcji zaplanowanych w ramach Raben Days (tj. „quizy szczegółowe”) oraz quizie
dotyczącym historii i funkcjonowania Grupy Raben (tj. „quiz ogólny”). Informacje
o poszczególnych prelekcjach dostępne są na fanpage WSL na platformie Facebook
(https://www.facebook.com/wslpoznan).
5. Quizy konkursowe (opisane w pkt 4 powyżej) zamieszczone są na platformie elearningowej WSL w kursie o nazwie „RABEN DAYS”. Kurs ten znajduje się w sekcji
„Elementy dodatkowe” na stronie głównej platformy e-learningowej. Każdy student
może się do niego zapisać klikając na klawisz „Zapisz mnie”.
6. Quizy szczegółowe składają się z dwóch pytań jednokrotnego wyboru i dostępne są
przez 20 minut (tj. 10 minut przed zakończeniem zajęć, w trakcie których odbywa się

prelekcja oraz 10 minut po ich zakończeniu). Quiz ogólny, obejmujący 4 pytania
jednokrotnego wyboru, dostępny jest na platformie opisanej w pkt 5 powyżej
w terminie od dnia 18 stycznia 2021 roku do dnia 1 lutego 2021 roku. Za każdą
poprawnie udzieloną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
7. Do każdego z Quizów konkursowych uczestnik ma tylko jedno podejście.
8. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która uzyska łącznie najwyższa liczbę punktów,
przy czym udział we wszystkich quizach szczegółowych nie jest obowiązkowy.
W wypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników równej liczby punktów
Organizator przewiduje zadanie dodatkowe w celu wyłonienia zwycięzcy. Informacja
w przedmiocie realizacji i warunków zadania dodatkowego dla uczestników, którzy
uzyskali taką samą liczbę punktów zostanie podana za pośrednictwem poczty
elektronicznej i/lub telefonicznie z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
9. Nagrodą w Konkursie jest możliwość udziału w szkoleniu z oferty firmy Progress Project
(progressproject.pl) o wartości do 2.000 PLN brutto oraz jednodniowy wyjazd
do jednego z niemieckich oddziałów Grupy Raben przygotowany i sfinansowany
przez Organizatora konkursu. Jego realizacja powinna nastąpić do dnia 31 sierpnia 2021
roku.
10. Zwycięzca musi posiadać aktualny dokument upoważniający do przekroczenia granicy
i przebywania na terenie Republiki Federalnej Niemiec oraz spełniać ewentualne inne
kryteria obowiązujące w ruchu międzynarodowym oraz wskazane przez Organizatora.
11. W przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej realizację wyjazdu, o którym
mowa w pkt 10. niniejszego Regulaminu, Organizator nie przewiduje przyznania
Zwycięzcy konkursu nagrody zastępczej.
12. Konkurs ma charakter jawny. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu.
13. Zwycięzca upoważnia Wyższą Szkołę Logistyki z siedzibą w Poznaniu do przekazania
Grupie Raben danych osobowych, niezbędnych do przygotowania i realizacji udziału
w szkoleniu oraz organizacji wyjazdu. Organizator Konkursu oświadcza, że podane dane
będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu
oraz w związku z przyznaniem nagród.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie zmiany Regulaminu opublikowane zostaną na stronie internetowej uczelni

(www.wsl.com.pl), a stosowne powiadomienie na fanpage’u Uczelni, o którym mowa
w pkt 4 niniejszego Regulaminu.
15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego.

